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Sammanträdesdatum
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KS § 224

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 225

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Christina Jansson. Beslut om tid och plats tas på sammanträdet.
BESLUT:
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Jan-Anders Öström.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 226

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
01.09.2015
KS § 227

TJÄNSTEN SOM ÄLDREOMSORGSLEDARE

KS § 227/1.9.2015
Leila Kuutamo har sagt upp sig från tjänsten som äldreomsorgsledare
under prövotid. Tjänsten är åter vakant. Fram till den 31 december
2015 finns en tillfällig lösning genom anställande av socialarbetare
med ansvar för äldreomsorgen.
Den 13 juni 2014 överlämnande Arbetsgrupp för översyn av arbetsuppgifter inom äldreomsorgen sin slutrapport. I slutrapporten föreslås
att tjänsten som äldreomsorgsledare ska omfatta 100 procent med
”föreståndaruppgifter, socialt arbete över 65 år, beredning inför socialnämnd, budget, bokslut samt utvecklingsarbete. Äldreomsorgsledaren ska vikariera socialchefen samt samarbeta inom närståendevårdsstöd och vård- och serviceplaner (ej barnskydd). Tjänsten föreslås att 60 % bokförs inom äldreomsorgen och 40 % bokförs inom
socialkansli.”
Det finns skäl att avvakta en utannonsering och utreda möjligheten att
i detta skede förverkliga ovanstående omorganisering.
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram
förslag på hur arbetsuppgifterna som äldreomsorgsledare kan komma
att organiseras i framtiden inom ramen för Eckerö kommuns socialvård eller i samarbete med andra kommuner.
BESLUT:
Leila Kuutamos uppsägning är kommunstyrelsen tillkännedom. Socialarbetare på 100% har anställts fram tills årsskiftet som även kommer sköta delar av äldreomsorgsledaruppgifterna tills annan lösning
är möjlig. Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i uppdrag
att ta fram förslag på hur arbetsuppgifterna som äldreomsorgsledare
kan komma att organiseras i framtiden inom ramen för Eckerö kommuns socialvård eller i samarbete med andra kommuner.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
01.09.2015
KS § 228

VAL AV LEDAMÖTER TILL CENTRALVALNÄMNDEN

KS § 182/4.6.2015

På grund av förändringar i tjänster på kommunkansliet önskar
centralvalnämnden att man gör vissa förändringar i centralvalnämnden.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att följande ledamöter
och gruppvisa ersättare väljs till centralvalnämnden för Eckerö kommun:
Ordinarie ledamöter:
Nina Andersson
Carl-Gunnar Bergman
Margareth Häggblom
Herbert Karlsson
Robert Söderlund

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Anders Svebilius
Susanna Ronkainen
Karin Fällman
Keijo Rosenqvist

Till ordförande i centralvalnämnden föreslås Carl-Gunnar Bergman
och till vice ordförande Nina Andersson.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att följande ledamöter och gruppvisa ersättare väljs till Valbestyrelsen i Eckerö kommun:
Ordinarie ledamöter:
Nina Andersson
Carl-Gunnar Bergman
Margareth Häggblom

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Anders Svebilius
Karin Fällman

Till ordförande i Valbestyrelsen föreslås Carl-Gunnar Bergman och till
viceordförande Nina Andersson.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att Centralvalnämnden tecknar avtal
med Posten Åland angående förhandsröstningen i lagtings- och
kommunalvalet 2015.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 46, 17.6.2015
BESLUT:
Kommunfullmäktige besluter att följande ledamöter och gruppvisa ersättare väljs till centralvalnämnden för Eckerö kommun:
Ordinarie ledamöter:
Nina Andersson
Carl-Gunnar Bergman

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Anders Svebilius

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Margareth Häggblom
Herbert Karlsson
Robert Söderlund

Susanna Ronkainen
Karin Fällman
Keijo Rosenqvist

Till ordförande i centralvalnämnden föreslås Carl-Gunnar Bergman
och till vice ordförande Nina Andersson.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att följande ledamöter och gruppvisa ersättare väljs till Valbestyrelsen i Eckerö kommun:
Ordinarie ledamöter:
Nina Andersson
Carl-Gunnar Bergman
Margareth Häggblom

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Anders Svebilius
Karin Fällman

Till ordförande i Valbestyrelsen föreslås Carl-Gunnar Bergman och till
viceordförande Nina Andersson.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att Centralvalnämnden tecknar avtal
med Posten Åland angående förhandsröstningen i lagtings- och
kommunalvalet 2015.
KS § 228/1.9.2015
Enligt 7 § 2 mom. LL (1970:39) om lagtingsval och kommunalval mister medlem i centralvalnämnd sin valbarhet om hen utses till kandidat
i valet.
Centralvalnämndens medlem Robert Söderlund och ersätter Anders
Svebilius har meddelat att de kommer att kandidera i valet, varför ny
medlem och ny ersättare bör utses i deras ställe. Ny medlem och ersättare utses av kommunfullmäktige. Ny ersättare istället för Anders
Svebilius i valbestyrelsen skall även utses.
Nuvarande centralnämnd enligt nedan:
Ordinarie ledamöter:
Nina Andersson
Carl-Gunnar Bergman
Margareth Häggblom
Herbert Karlsson
Robert Söderlund

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Anders Svebilius
Susanna Ronkainen
Karin Fällman
Keijo Rosenqvist

Ersättarna är uppställda i den ordning de avses träda in istället för de
ordinarie ledamöterna.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Nuvarande valbestyrelse enligt nedan:
Ordinarie ledamöter:
Nina Andersson
Carl-Gunnar Bergman
Margareth Häggblom

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Anders Svebilius
Karin Fällman

ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att NN utses
till medlem i centralnämnden istället för Robert Söderlund.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att Robert
Söderlund och Anders Svebilius beviljas befrielse från sina valnämndsuppgifter.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att Jenny Ulfvens utses till medlem
i centralvalnämnden istället för Robert Söderlund. Kommunstyrelsen
föreslår att Ingvald Svensson utses till ersättare i centralvalnämnden
samt i valbestyrelsen istället för Anders Svebilius.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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__/__20__
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Dnr: KANSLI 95/2015
KS § 229

REKRYTERING AV ORDINARIE KOMMUNDIREKTÖR

KS 5.5.2015 § 154
Kommundirektörstjänsten är obesatt från och med den 17 april 2015.
Rekrytering av ny kommundirektör bör inledas.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande presenterar sitt förslag på sammanträdet.
Under sammanträdet har styrelsen sett på alternativ med rekryteringsfirmor.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att presidierna i kommunstyrelse och kommunfullmäktige utses till rekryteringsgrupp.
Christina Jansson föreslår att Henrietta Hellström är ordförande i rekryteringsgruppen. Tess Backman understöder förslaget.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att presidierna i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige utses till rekryteringsgrupp. Henrietta Hellström är
ordförande. Rekryteringsgruppen kommer att använda sig av rekryteringsfirma i någon mån.
KS 30.6.2015 § 200
Bilaga – Offert
Rekryteringsgruppen har haft två möten. Rekryteringsgruppen har
träffat en rekryterare och fått en offert. Se bilagan för närmare beskrivning av offerten och upplägget av stöd i rekryteringen.
KD-FÖRSLAG
Rekryteringsgruppen presenterar sitt förslag på mötet.
Styrelsen diskuterar lösningar under rekryteringsperioden.
Rekryteringsgruppen presenterar ett offertförslag från Ohlheim Konsult AB. Offerten är på 62 000 SEK, exklusive moms. Offerten omfattar stöd i rekrytering i flera moment samt tidsplan.
KD presenterar en inledande diskussion som haft med en konsult.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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01.09.2015

BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att anta offerten enligt förslag. Tf kommundirektör samt kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att förhandla med en konsult gällande förvaltningsuppgifter samt stöd till
kommunkansli under rekryteringsperioden.
KS § 229/1.9.2015

./.

Tjänsten som ordinarie kommundirektör har varit lediganslagen under
tiden 8-30.7.2015. Inom utsatt tid har tio ansökningar inkommit. Av de
sökande kallades 4 på intervju och en av de sökande har även kallats
till en djupintervju som utförts av Olheim Konsult AB. Utlåtande från
Olheim Konsult AB, enligt bilaga;
Bilaga A-KS § 229.
Rekryteringsgruppen konstaterar att jur.kand Åsa Gustafsson uppfyller
behörighetsvillkoren och är utgående från en helhetsbedömning av
kunnande och personliga egenskaper mest lämplig för befattningen.
Kommunfullmäktiges beslut 16.4.2015 § 26 om att häva den tidigare
kommundirektören Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden är föremål för besvär. I avvaktan på ett laga kraft vunnet beslut föreslår rekryteringsgruppen att jur.kand Åsa Gustafsson anställs som
kommundirektör i Eckerö kommun för viss tid enligt följande villkor:
Anställningsförhållandet är tidsbundet och gäller fram tills det att
kommunen erhållit ett laga kraft vunnet beslut i besvärsprocessen
som gäller kommunfullmäktiges beslut 16.4.2015 § 26 om att häva
den förra kommundirektören Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Kommunen har för avsikt att anställa jur.kand. Åsa
Gustafsson som kommundirektör i tillsvidareanställning när man fått
ett laga kraft vunnet beslut och klarhet i att Rasmus Basiliers tjänsteförhållande som kommundirektör upphört.
Jur. kand. Åsa Gustafsson anställs under prövotid. Prövotiden börjar
när tjänsteutövningen inleds. Prövotiden är sammanlagt fyra månader
lång. Kommunen känner i dagsläget inte till den tidsbundna anställningens längd, men har anledning att tro att det kan dröja mer än ett
år innan besvärsprocessen avklarats. Avsikten är att jur.kand. Åsa
Gustafsson ska kunna anställas som kommundirektör för Eckerö
kommun i tillsvidareanställning när kommunen fått ett laga kraft vunnet avgörande avseende beslutet om att häva Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Parterna har därför kommit överens
om att den sammanlagda prövotiden ska uppgå till fyra månader.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Rekryteringsgruppen konstaterar att Åsa Gustafsson informerats om
och godkänt ovanstående villkor.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att jur. kand. Åsa Gustafsson, som uppfyller behörighetsvillkoren och är utgående från en
helhetsbedömning av kunnande och personliga egenskaper mest
lämplig för befattningen, anställs som kommundirektör i Eckerö kommun för viss tid enligt följande villkor:
Anställningsförhållandet är tidsbundet och gäller fram tills det att
kommunen erhållit ett laga kraft vunnet beslut i besvärsprocessen
som gäller kommunfullmäktiges beslut 16.4.2015 § 26 om att häva
den förra kommundirektören Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Kommunen har för avsikt att anställa jur.kand. Åsa
Gustafsson som kommundirektör i tillsvidareanställning när man fått
ett laga kraft vunnet beslut och klarhet i att Rasmus Basiliers tjänsteförhållande som kommundirektör upphört.
Jur. kand. Åsa Gustafsson anställs under prövotid. Prövotiden börjar
när tjänsteutövningen inleds. Prövotiden är sammanlagt fyra månader
lång. Kommunen känner i dagsläget inte till den tidsbundna anställningens längd, men har anledning att tro att det kan dröja mer än ett
år innan besvärsprocessen avklarats. Avsikten är att jur.kand. Åsa
Gustafsson ska kunna anställas som kommundirektör för Eckerö
kommun i tillsvidareanställning när kommunen fått ett laga kraft vunnet avgörande avseende beslutet om att häva Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Parterna har därför kommit överens
om att den sammanlagda prövotiden ska uppgå till fyra månader.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen befullmäktigas att besluta om
och ingå avtal med t.f. kommundirektören som bland annat fastställer
kommundirektörens uppgifter och prioriteringar, arbetsförutsättningar
och anställningsvillkor.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att jur. kand. Åsa Gustafsson, som uppfyller behörighetsvillkoren och är utgående från en
helhetsbedömning av kunnande och personliga egenskaper mest
lämplig för befattningen, anställs som kommundirektör i Eckerö kommun för viss tid enligt följande villkor:
Anställningsförhållandet är tidsbundet och gäller fram tills det att
kommunen erhållit ett laga kraft vunnet beslut i besvärsprocessen
som gäller kommunfullmäktiges beslut 16.4.2015 § 26 om att häva
Protokolljusterarnas signatur
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den förra kommundirektören Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Kommunen har för avsikt att anställa jur.kand. Åsa
Gustafsson som kommundirektör i tillsvidareanställning när man fått
ett laga kraft vunnet beslut och klarhet i att Rasmus Basiliers tjänsteförhållande som kommundirektör upphört.
Jur. kand. Åsa Gustafsson anställs under prövotid. Prövotiden börjar
när tjänsteutövningen inleds. Prövotiden är sammanlagt fyra månader
lång. Kommunen känner i dagsläget inte till den tidsbundna anställningens längd, men har anledning att tro att det kan dröja mer än ett
år innan besvärsprocessen avklarats. Avsikten är att jur.kand. Åsa
Gustafsson ska kunna anställas som kommundirektör för Eckerö
kommun i tillsvidareanställning när kommunen fått ett laga kraft vunnet avgörande avseende beslutet om att häva Rasmus Basiliers tjänsteförhållande under prövotiden. Parterna har därför kommit överens
om att den sammanlagda prövotiden ska uppgå till fyra månader.
Vidare föreslås att kommunstyrelsen befullmäktigas att besluta om
och ingå avtal med t.f. kommundirektören som bland annat fastställer
kommundirektörens uppgifter och prioriteringar, arbetsförutsättningar
och anställningsvillkor.
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KS § 230

REGLEMENTE FÖR KOMMUNDIREKTÖREN, UPPHÄVANDE

KS § 230/1.9.2015

./.

Kommunfullmäktige godkände Reglemente för kommundirektören i Eckerö kommun § 26/10.4.1997. Reglemente enligt bilaga;
Bilaga A-KS § 230.
Arbetsuppgifterna för kommundirektören kan med fördel regleras i kommunens förvaltningsstadga och mer specifika frågor kan avtalas genom
så kallat kommundirektörsavtal. Skilda dokument ger en sämre översikt
och det finns en större risk för diskrepans mellan befogenheter (t.ex. inom
vilka ramar kommundirektör och övriga verksamhetschefer kan fatta beslut om i personalfrågor).
Genom reglementet har uppgifter delegerats till kommundirektören. Styrelsen kan dock genom skilt beslut delegera sin beslutanderätt till tjänsteman eller enskild förtroendevald om kommunstyrelsens rätt att delegera
fastställs i förvaltningsstadgan.
I reglementet finns bestämmelser om förfarandet vid val av kommundirektör, detta regleras dock i stor utsträckning genom 58 § kommunallagen.
I samband med framtagande av kommundirektörsavtal kommer styrelsen
ha möjlighet att framlägga förslag på behövliga ändringar och tillägg i förvaltningsstadgan beträffande tjänsten som kommundirektör.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Reglemente för
kommundirektören i Eckerö kommun av den 10 april 1997 upphävs per
1.10.2015.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Reglemente för
kommundirektören i Eckerö kommun av den 10 april 1997 upphävs per
1.10.2015.
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Dnr: KANSLI 202/2015
KS § 231

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, HOLMSTRÖMS STUGOR

KS § 231/1.9.2015

./.

Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Holmströms stugor öppet bolags ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom (ÅLR 2015/8120). Anhållan enligt bilaga;
Bilaga A-KS § 231.
Ansökan gäller fastigheterna Dal 43-406-7-41 (4,43 ha), Dal I 43-4067-40 (5,19 ha), och Bergklacken 43-406-34-6 (ca 2,02 ha). Sökande
bolagets verksamhet är uthyrning av stugor. Fastigheterna är lämpliga för den verksamhet som bedrivs av det sökande bolaget.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen förordar med stöd
(2003:70) att jordförvävstillstånd beviljas.

av

landskapsförordning

BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar med stöd
(2003:70) att jordförvävstillstånd beviljas.

av

landskapsförordning
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KS § 232

TJÄNSTEN SOM KOMMUNTEKNIKER OCH BYGGNADSINSPEKTÖR

KS § 232/1.9.2015

./.

Ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör har sagt upp sig. Uppsägning enligt bilaga;
Bilaga A-KST § 232.
Uppsägningstiden är två månader men tjänsteinnehavaren har meddelat
att parterna kan komma överens om annan lämplig tidpunkt.
Om avsked beviljas per den 16 januari 2016 kommer kommunteknikern/byggnadsinspektören ha möjlighet att ta ut sin semester och delvis
vara tillgänglig under överlämning till ny tjänsteinnehavare.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör beviljas avsked per den 16 januari
och att tjänsten lediganslås att sökas under perioden 21.9-19.10.2015.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör beviljas avsked per den 16 januari
och att tjänsten lediganslås. Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför
kommunfullmäktige att en rekryteringsgrupp bildas för att tillsätta tjänsten
som kommuntekniker och byggnadsinspektör.
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KS § 233

ANMÄLNINGSÄRENDEN

KS § 233/1.9.2015





Nämnder, tjänstemannabeslut, arbetsgrupper/kommitteér
Tjänstemannabeslut socialchefen (23/PB/15) godkännande av
uppsägning-äldreomsorgsledaren.
Tjänstemannabeslut socialchefen (22/PB/15) anställande av
socialarbetare.
Socialnämndens beslut 106 §/17.8.2015 avbrytande av anställningsförfarande i avsaknad av behörig sökande.
Socialnämndens beslut 110 §/17.8.2015 situationen på Solgården.



Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga landskapsmyndigheter
LL om hemvårdsstöd har antagits av Ålands lagting 3.6.2015
och torde träda ikraft 1.1.2016.
Ålands landskapsregering har per 26.8.2015 aviserat att
barnomsorgslagen kommer att revideras beträffande den
kompetens som krävs för närvarande personal i barngruppen
samt om möjligheten för daghem att kunna samverka mellan
avdelningar och grupper så att antalet personal är till fylles.




Övrigt
Tredskodom i ärende gällande skuldförhållande, fordran
Ålands 4H- bokslut 2014.



BESLUT:
Kommunstyrelsen har tagit anmälningsärendena tillkännedom.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: § 224 - § 233
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkandet kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas;
myndighetens adress och postadress:
Kommunstyrelsen i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer:
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna

svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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